
SAĞLIK YÖNETİMİ KURS DUYURUSU 

HASUDER 

 

Kursun amacı: Tıp, sağlık, fen ve sosyal bilimlerin lisans düzeyindeki 

mezunlarından halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarında çalışan bireylere 

sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık 

mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında bilgi ve beceri kazandırmak 

 

Öğrenim hedefleri: Kurs sonunda tüm katılımcılar; 

1. Sağlık yönetiminin önemini kavrayacak, 

2. Sağlık yönetimi sorunları ve çözüm yolları ile ilgili bilgi sahibi olacak, 

3. Sağlık ekibi ve kaynak kavramları ile sağlık hizmetlerinde planlama uygulama ve 

değerlendirme konularında bilgi sahibi olacak, 

4. Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi 

sahibi olacak, 

5. Sağlık yönetimi epidemiyoloji ilişkisini kavrayacak ve yönetimde epidemiyolojinin kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olacak, 

6. Sağlık hizmetlerinde görev alan personelin, nitelik ve nicelik yönünden planlama teknikleri 

ve halk sağlığı insan gücü konusunda bilgi sahibi olacak, 

7. Sağlık sistemleri ve sağlık ekonomisi ilgili var olan bilgiye erişebilecek, 

8. Sağlık yönetiminde hizmet sunan ve hizmet alan ilişkisini kavrayacak, 

9. Kazandığı bilgiyi değerlendirebilecek ve yorumlayabileceklerdir. 

 

Katılımcıların özellikleri: Program uzaktan eğitimi tercih eden sağlık sektöründe yer alan 

profesyonelleri hedeflemektedir. 

 

Sağlık yönetimi kursu konu başlıkları: Sağlık yönetimi kursu iki bölümden oluşmaktadır. 

Katılımcılar kursun ilk bölümünü tamamladıktan sonra ikinci bölümü alabileceklerdir. 

 

Birinci bölüm konu başlıkları: 

1. Halk sağlığı kavramı, hakçalık 

2. Sağlık hizmetlerinde çağdaş görüşler, temel sağlık hizmetleri 

3. Türkiye’de sağlık sistemleri 

4. Sağlıkta dönüşüm programı ve aile hekimliği 

5. Sağlık sistemleri ve sınıflandırılması 



6. Sağlık, sağlık hizmetleri sağlık hizmetlerinde planlama teknikleri 

7. Sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılması 

8. Bölge sağlık yönetimi, sağlık grup başkanlığından ilçe sağlık müdürlüğüne 

9. Yönetim, yönetici sağlık insan gücü, sağlık insan gücü planlaması 

10. Sağlık hizmetlerinin denetimi ve değerlendirilmesi 

11. Yönetim ve disiplin işlemleri 

12. Sağlık mevzuatı, mevzuat hazırlama kuralları 

13. Sağlık ekonomisine giriş, bütçeleme ve finansal yönetimin temelleri 

14. Uluslararası sağlık kuruluşları 

 

İkinci bölüm konu başlıkları: 

1. Yönetim ve halk sağlığı etiği 

2. Sağlıkta şiddet ve yönetsel önlemler 

3. Sağlıkta kalite yönetimi 

4. Hasta memnuniyetini artırma yöntemleri 

5. Sağlık sistemleri ve kanıta dayalı gelişimleri 

6. Sağlık hizmetlerinin göstergeleri 

7. Sağlık yönetiminde epidemiyolojinin kullanımı 

8. Olağandışı durumlarda sağlık yönetimi 

9. Karar verme ve hizmet araştırmaları 

10. Sağlık hizmetlerinde yerelleşme (desantralizasyon) 

11. Sağlık sistemleri ve yönetişim 

12. Kalkınma için halk sağlığı stratejileri 

13. Halk sağlığı insan gücü 

14. Toplantı yönetimi, kriz yönetimi 

 

Kurs eğitmenleri 

Prof. Dr. Zafer Öztek 

Prof. Dr. Tacettin İnandı 

Prof. Dr. A. Öner Kurt 

Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu 

Prof. Dr. Serhat Vançelik 

Prof. Dr. Sarp Üner 

Prof. Dr. Coşkun Bakar 

Doç. Dr. Mahmut Yardım 

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Gökhan Telatar 

   



 

Önemli Tarihler: 

 Kayıt Tarihi: 28 Mayıs -28 Temmuz 2019 

 İlk bölüm derslerin başlangıcı-bitişi: 10 Haziran– 16 Eylül 2019 

 İkinci bölüm derslerin başlangıcı-bitişi: 23 Eylül– 23 Aralık 2019 

 Sertifikaların Verilmesi: Ocak 2020 

En az 2 yıl süre ile kurs materyallerine (video, slayt, sınav sorusu gibi) erişim imkânı 

sağlanacaktır. 

 

Kayıt Ücreti: Sağlık yönetimi kursunun kayıt ücreti 120 ₺ dır. Kurs kayıt ücreti aşağıda yer 

alan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği banka hesabına yatırıldıktan sonra hesap belgesinin 

suatmahser@gmail.com adresine yollanması gerekmektedir. 

 

Banka Hesabı:  Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şb.  

IBAN: TR510006701000000071093099 

Açıklama: Sağlık Yönetimi Kursu  

 

Web Adresleri Kayıt ücretini yatırdıktan sonra aşağıdaki adresten girerek kurs sitesine kayıt 

olabilirsiniz.  Kayıt adresi: https://kurs.halksagligiokulu.org/moodle/login/signup.php? 

Kurs web adresi: https://kurs.halksagligiokulu.org 

  

İletişim 

Sarp Üner, Kurs Yöneticisi, sarpuner@gmail.com  

Suat Mahşer, Kurs Asistanı, suatmahser@gmail.com  

Tacettin İnandı, Sistem Yöneticisi, inandit@gmail.com 
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